
tu ets
el futur

CrediCompte 
Estudis

Sabadell Consumer vol acompañar-te en els 

projectes importants de la teva vida, com són els 

teus estudis. 

Si vols estudiar, que res t’aturi!

Per això, ara et presentem el nou...

Una línea de crédit per a qui té tot el futur 

per endavant, com tu, i amb grans 

avantatges exclusius:

 • Fins a 8.000 €

 • Interès 0%

 • Mínima documentació

Requisits?
• Ser estudiant i tenir ganes d’estudiar.

• DNI dels teus pares o tutors.

• Justificant del compte bancari.

I ho posem tot en marxa!

Avantatges del 

CrediCompte Estudis
• Línia de crèdit amb interès 0 (TIN 0% TAE 0%).

• Sense despeses d'obertura.

• L'oferta és vàlida per a matrícules de fins a 

8.000 €.

• Amb la mínima documentació.

• Màxima agilitat: aprovació inmediata online o 

resposta en 24 hores.

• Tu tries el compte de domiciliació. No és 

necessari tenir compte amb nosaltres.

Opcions
• Matrícula única (estudis adscrits a la UPF): 

12 mensualitats.

• Matrícula quadrimestral (estudis adscrits a la 

UPC). Dues per curs: 6 mensualitats per 

cada matrícula.

Exemples:
Finançament de 1.000 €

• 12 mensualitats de 83,33 €/mes

• 6 mensualitats de 166,67 €/mes

Total degut: 1.000 €.

Finançament de 5.000 €

• 12 mensualitats de 416,66 €/mes

• 6 mensualitats de 833,33 €/mes

Total degut: 5.000 €.

Finançament de 8.000 €

• 12 mensualitats de 666,66 €/mes

• 6 mensualitats de 1.333,33 €/mes

Total degut: 8.000 €.
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Més informació al

93 169 65 01

o també a

lromero@tecnocampus.cat

Finançament amb Sabadell Consumer Finance SAU, fins a un import de 

8.000 €, TIN 0,00% i TAE 0,00%.

*Exemple de finançament: import finançat 5.250 € en 12 quotes 

mensuals de 438,50 €, TIN 0,00% i TAE 0,00%. Import total degut: 

5.250 €. Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer 

Finance SAU. Oferta vàlida fins al desembre 2017.

Sabadell
Consumer

0%
0% TIN, 0% TAE*

1.404 M’agrada

El CrediCompte Estudis de Sabadell

Consumer és una línia de crèdit fins a 8.000 €

sense interessos!

1.821 M’agrada

Gairebé sense paperassa i sense embolics!

Amb el CrediCompte Estudis de Sabadell Consumer

no necessites aportar quasi documentació.

Finança els teus estudis

m’agrada
el meu futur

Sense
canviar de banc


